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Jak pracovat s texty
V následujících kapitolách najdete texty dvou pohádkových příběhů.
První příběh je inspirován pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký od Karla

Jaromíra Erbena. Příběh a pokusy byly uzpůsobeny pro starší děti z MŠ, popřípadě
pro mladší děti ze ZŠ. Zde se děti aktivně nepodílejí na přípravě experimentu, ale je
možné (a velice vhodné) si je osahat, vyzkoušet, pohrát si.
Primárně je tento příběh připraven pro čtení učitelem, který má jednotlivé
pokusy předem připravené a v průběhu příběhu je dětem ukazuje. Vzhledem k délce
textu a omezené schopnosti dětí v tomto věku udržet dlouhodobou pozornost, si dokážu
představit i rozdělení pohádky na 2 části po 3 pokusech. Po zkušenostech s realizací
aktivit doporučuji příběh pro předškolní děti zkrátit a pouze vyprávět. Příběh je tak
atraktivnější, pokusy probíhají rychleji za sebou a děti nemají čas se začít nudit.
Druhý příběh je taktéž na motivy pohádky K. J. Erbena, tentokrát se však jedná
o pohádku O kohoutkovi a slepičce. Toto zpracování je určeno už pro starší děti,
tedy hlavně pro nižší ročníky ZŠ.
Hlavním záměrem je kromě objevování fyziky například trénink skupinové
spolupráce či rozvoj dětí v oblasti výtvarné a dramatické výchovy.
Text pohádky je připraven k jednoduchému divadelnímu zpracování, kde samy
děti budou v rámci děje ukazovat připravené experimenty svým spolužákům - divákům.
Děti si tak experimenty s pomocí učitele samy připraví a důvěrně se seznámí s jejich
přípravou i provedením. Jedná se o dlouhodobější projekt vhodný pro volnočasové
aktivity či školní družiny.

Samozřejmě divadelní zpracování není podmínkou a i druhý příběh lze jednoduše
číst a pokusy předvádět v jeho průběhu.
Každému příběhu je v tomto textu věnována samostatná kapitola. Na začátku
kapitoly je sepsán text pohádky s rámečky obsahujícími názvy pokusů a určujícími
doporučené místo v příběhu pro předvedení pokusu.
Ve druhé části kapitoly pak naleznete podrobné popisy jednotlivých pokusů,
které obsahují potřebné pomůcky, popis provedení, vysvětlení pro dospělé i pro děti,
technické a metodické poznámky. Většina pokusů je také ilustrována obrázky či
fotografiemi.
Před uvedením příběhů ještě dva postřehy pramenící z praxe. Na začátek
předvádění pohádky Dlouhý, Široký, Bystrozraký jsme spolu s vedoucí práce zkusily
zařadit zmínku o tom, že teď dětem povíme pohádku, kde se problémy nebudou řešit
pomocí kouzel, ale pomocí fyziky. Na konec pohádky byla pak zařazena věta o tom, že
se princovi pomocníci rozhodli, že už jejich pomoc nepotřebuje, dokáže si totiž pomoci
fyzikou. Dětem, které pohádku znaly již před naší aktivitou, přijdou tyto poznámky
vtipné a ještě tak podpoří kladný zážitek.
Nyní už k hlavní části textu.

2

Příběh o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém

2.1 Text příběhu
Byl jednou jeden starý král, který se chystal předat vládu svému nástupci.
Královna zemřela před několika lety a více než jednoho syna neměli. Právě on jediný
připadal v úvahu jako dědic královského trůnu.
Jednoho dne k sobě syna zavolal a řekl mu: „Můj synu, dobře víš, že zralé ovoce
opadává, aby udělalo místo jinému. Můj čas na trůnu se chýlí ke konci a chtěl bych ti
kralování předat. Než mě ale pochováš, rád bych poznal tvou manželku. Ožeň se, synu.“
Princ odpověděl: „Rád bych se tatínku oženil, ale nemám nevěstu.“
Král sáhl do kapsy a předal princi malý zlatý klíček, klíček od komnaty
v posledním nejvyšším patře hradní věže.
„Dojdi nahoru, rozhlédni se a pak mi přijď povědět, jak ses rozhodl.“
Ve veliké místnosti, kam právě princ dorazil, bylo vystaveno 12 obrazů a na
každém z nich jedna princezna. Každá v jiných šatech, všechny však krásné a mladé,
až princi z toho zrak přecházel. Procházel se po místnosti sem a tam a zase sem a zase
tam, nemohl však žádnou vybrat. Tu si najednou všiml, že v rohu místnosti je ještě
jeden obraz, který je zahalen. Princ obraz odhalil a zůstal stát, jako by ho někdo
omráčil.
„Tuto princeznu chci za ženu a žádnou jinou!“
Princ sešel zpět ke svému otci králi, aby mu pověděl, jak se rozhodl.
„Zle jsi vybral, synu. Tato princezna je v moci zlého černokněžníka v železném
zámku. Nu, stalo se a teď musíš vyrazit. Běž se pokusit o své štěstí a ve zdraví se mi
vrať!“
Princ se tedy rozloučil s otcem, osedlal koně a vyrazil vysvobodit svou nevěstu.
Už byl na cestě několik hodin, bloudil hlubokým lesem a nemohl najít cestu ven,
když najednou uslyšel:
„Hej, pane počkejte!“
Princ se ohlédl a uviděl vysokého člověka, jak za ním mává a snaží se ho dohnat.
„Pane, vezměte mě do služby a já slibuji, že nebudete litovat.“
„Kdo jste,“ řekl princ, „a co umíte?“

„Říkají mi Dlouhý a umím se natahovat. Hned vám to ukážu. Viděl jsem vás a
myslím, že bych vám mohl pomoci najít správnou cestu ven z lesa.“
V tu chvíli se Dlouhý začal natahovat. Jeho tělo bylo za chvilku vysoké jako
nejvyšší strom v lese, rozhlédl se a v okamžiku se zase smrštil.
„Nejblíž z lesa ven je to tímhle směrem.“ řekl, vzal koně za uzdu a prince vyvedl.

----- PERISKOP ----Před nimi byla daleká široká rovina a za tou rovinou vysoké šedivé skály, jako
zdi velikého města.
„Támhle, pane, jde můj kamarád,“ řekl Dlouhý a ukázal stranou na rovinu, „toho
byste taky měl vzít do služby, věřte mi, že by se vám také hodil.“
„Dobře tedy, zavolej ho, ať vidím, co je zač.“
Dlouhý se natáhl, udělal dva tři kroky, vzal kamaráda za ramena a postavil ho
před prince. Byl to chlapík silný, velký, měl břicho jako soudek.
„Kdopak jsi?“ zeptal se princ, „a co umíš dělat?“
„Pane, jmenuji se Široký a umím se rozšiřovat. Hned Vám to ukážu. Ujíždějte
honem zpátky do lesa!“ řekl a začal se nadýmat.
Princ nechápal, proč má ujíždět, ale když viděl, že Dlouhý rychle uhání k lesu,
popohnal koně a jel rychle za ním. A měl nejvyšší čas ujíždět, byl by ho Široký i
s koněm zamačkal, jak mu břicho na všechny strany rostlo. Potom se Široký přestal
nadýmat, odfouknul si, až se lesy ohýbaly, a udělal se zas takovým, jako byl prve.

----- SAMONAFUKOVACÍ BALÓNEK ----„Tys mne prohnal! Ale takového pomocníka bych těžko někde hledal. Pojď s
námi.“ Řekl princ a opět vyrazili na cestu.
Když přišli blízko k těm skalám, potkali muže, který měl oči zavázané
puntíkatým šátkem.
„Pane, to je náš třetí kamarád,“ povídá Dlouhý. „Toho byste měl také vzít do
služby, věřte, že by zadarmo nejedl.“

„Kdopak jsi?“ zeptal se ho princ, „a proč máš zavázané oči, vždyť nevidíš na
cestu?“
„Naopak pane. Právě proto, že příliš vidím, musím si oči zavazovat. Já se
zavázanýma očima vidím tak, jako jiný s nezavázanýma. Proto se jmenuju
Bystrozraký.“

----- VODNÍ LUPA ----„Ty by ses nám také mohl hodit! Pojď s námi.“ řekl princ. „A když máš tak
dobrý zrak, podívej se a pověz mi, jestli mám ještě daleko do železného zámku, a co se
tam právě děje.“
„Kdybyste jel, pane, sám,“ odpověděl Bystrozraký, „snad byste tam ani za rok
nedojel. Ale s námi tam přijdete ještě dnes - právě tam chystají večeři.“
„A co dělá moje nevěsta?“
„Za železnou mříží na vysoké věži černokněžník ji střeží!“ řekl Bystrozraký.
A vydali se rychle na cestu. Putovali dlouho, předlouho, až princ uviděl nedaleko
před sebou železný zámek. Slunce právě zapadalo, když přejížděl po železném mostě do
brány. Jakmile slunce zapadlo, zdvihl se železný most sám od sebe, brány se zavřely
jedním rázem, a princ i jeho přátelé byli v železném zámku zajati.
Když se na nádvoří rozhlédli, dal princ svého koně do konírny a vešli do zámku.
Na nádvoří, v konírně, v zámecké síni i v pokojích viděli v pološeru mnoho lidí bohatě
oblečených, pánů i služebníků, ale nikdo z nich se nepohnul - byli všichni zkamenělí.
Prošli několik pokojů a přišli do jídelní síně. Ta byla jasně osvícena, v prostředku stůl,
na něm spousta dobrých jídel a nápojů, a prostřeno bylo čtyřem lidem. Měli po dlouhé
cestě velký hlad, a když nikdo dlouho nepřicházel, sedli, jedli a pili, co hrdlo ráčilo.
Když se najedli, najednou se rozlétly dveře a do pokoje vstoupil černokněžník.
Shrbený stařík v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo
opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou princeznu, bíle oblečenou.
Měla korunu na hlavě, ale byla bledá a smutná, jakoby byla vstala z hrobu. Princ ji
hned poznal, vyskočil a šel jí naproti.
Ale dřív než mohl slovo promluvit, promluvil na něj černokněžník: „Vím, proč
jsi přišel, princeznu chceš odtud odvést. Budiž tak, vezmi si ji, jestliže ji po tři dny

dovedeš uhlídat, aby ti neutekla. Uteče-li ti, zkameníš ty i tví pomocníci, jako všichni,
kteří přišli před tebou.“
Potom ukázal princezně na křeslo, aby si sedla, a odešel. Princ nemohl z té
panny spustit oči, jak byla krásná. Začal k ní mluvit, ptal se jí na všelicos, ale ona
neodpovídala, neusmála se a na nikoho ani nepohlédla. Jakoby byla z mramoru. I sedl
si vedle ní a rozhodl se celou noc nespat, aby mu neutekla.
Pro větší jistotu se Dlouhý natáhl jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje
podél stěn. Široký se posadil do dveří, nafoukl se a zacpal je tak, že by ani myška
neproklouzla. A Bystrozraký se postavil ke sloupu uprostřed pokoje na hlídku. Unaveni
po dlouhé cestě ale za chvilku všichni začali dřímat. Usnuli a spali celou noc, jakoby je
do vody hodil.
Ráno se jako první probudil princ, ale jako kdyby mu byl někdo nůž do srdce
vrazil.
Princezna byla pryč! Ihned vzbudil své kamarády a ptal se, co dělat?
„Nebojte se, pane!“ řekl Bystrozraký a pohleděl oknem ven.
„Však už ji vidím! Sto mil odtud je les, uprostřed lesa starý dub a na tom dubu
na vršku žalud - a ten žalud je ona. Dlouhý mne vezme na ramena a přineseme ji.“
Dlouhý si ho hned naložil, natáhl se a šel. Co krok to deset mil. Bystrozraký mu
ukazoval cestu.

----- LEZOUNI ----Netrvalo to moc dlouho a byli zpět. Dlouhý podal princi ten žalud a povídá:
„Pane, pusťte ho na zem!“ Princ tak udělal a v tu chvíli stála princezna vedle něho.
Když se slunce za horami začalo ukazovat, rozlétly se hřmotně dveře,
černokněžník vešel do pokoje a zlomyslně se usmíval. Když ale spatřil princeznu
uprostřed pokoje, zamračil se, zabručel - a třesk! Jedna železná obruč na něm praskla
a odletěla. Pak vzal princeznu za ruku a odvedl ji pryč.
Celý den potom, neměl princ co dělat. Jen chodil po zámku, kolem zámku a
díval se, co kde bylo podivného. Všude jakoby v jediném okamžení skončil život. V
jedné síni viděl nějakého prince, oběma rukama držel napřažený tesák, jakoby chtěl
někoho přetít vejpůl, ale rána nedopadla, zkameněl.

V jednom pokoji byl zkamenělý rytíř, jakoby ve strachu před někým utíkal,
škobrtl o práh, zakopl, ale nedopadl. A bylo tu ještě mnoho dalších zkamenělých, každý
zkameněl tak a v tom postavení, ve kterém byl, když černokněžník řekl: „Zkameňte!“.
Také mnoho krásných koní tu viděl zkamenělých, v zámku i okolo zámku všude pusto
a mrtvo. Stromy byly, ale bez listí. Luka byla, ale bez trávy. Řeka byla, ale netekla.
Ráno, v poledne i večer našel princ se svými přáteli dobrou a hojnou hostinu.
Jídla se sama nosila, víno se samo nalévalo. Když bylo po večeři, otevřely se zase dveře
a černokněžník přivedl princeznu, aby ji princ hlídal.
Ačkoli si všichni umínili, že tentokrát opravdu neusnou, nepomohlo nic a usnuli
zas. Když se ráno za svítání princ probudil a viděl, že princezna zmizela, skočil a zatáhl
Bystrozrakého za rameno.
„Hej, vstávej, Bystrozraký! Kde je princezna?“ Ten si protřel oči, zahleděl se a
povídá: „Už ji vidím! Dvě stě mil odtud je skála, v té skále drahý kámen - a ten kámen
je ona. Když mne tam Dlouhý donese, dostaneme ji.“
Dlouhý ho vzal na ramena, natáhl se a šel. Co krok, to dvacet mil. Bystrozraký
potom upřel na skálu svůj pohled, skála zmizela a na místě, kde stála, se třpytil kámen.

----- BAREVNÁ FOLIE A MIZÍCÍ OBRÁZEK ----Ten vzali a princi ho do zámku přinesli. Princ jej pustil na zem a zase tu stála
princezna.
Když potom přišel černokněžník a viděl ji, zlostí mu zajiskřily oči – a třesk! Další
železná obruč na něm praskla a odletěla. Zabručel a princeznu z pokoje odvedl.
Ten den zase bylo všechno tak jako včera. Po večeři černokněžník opět přivedl
princeznu. Zle se na prince podíval, posměšně prohodil: „Ještě se uvidí, kdo s koho.
Zdali ty zvítězíš, anebo já!“ a odešel.
Všichni si dnes dali mnohem větší práci s tím, aby se ubránili před usnutím.
Nechtěli si ani sednout, chtěli celou noc prochodit, ale všechno to bylo marné. Jeden
po druhém usnuli za chůze a princezna jim přeci jen utekla.
Jako první se ráno probudil zase princ, a když princeznu neviděl, vzbudil
Bystrozrakého:
„Hej, vstávej Bystrozraký! Podívej se, kde je princezna?“

Bystrozraký dlouho hleděl ven: „Pane!“ povídá, „Daleko je, daleko! Tři sta mil
odtud je Černé moře, a uprostřed toho moře na dně leží škeble, a v té škebli zlatý
prsten. Ten prsten, to je ona. Ale nebojte se, my ji dostaneme! Dnes ale musí Dlouhý
vzít s sebou i Širokého, budeme ho potřebovat!“
Dlouhý vzal na jedno rameno Bystrozrakého, na druhé Širokého, natáhl se a šel.
Co krok, to třicet mil. Když přišli k Černému moři, ukazoval mu Bystrozraký, kam má
pro tu škebli do vody sáhnout. Dlouhý natahoval ruku, co mohl nejvíce, ale ke dnu
nedosáhl.
„Počkejte, kamarádi! Počkejte, však já vám pomohu,“ řekl Široký a nadmul se,
co mu břicho stačilo. Pak se položil na břeh a pil.

----- UTOPENÁ SVÍČKA ----Za malou chvilku voda opadla tak, že Dlouhý lehce dosáhl na dno. Vytáhl škebli,
z ní vyndal prsten, vzal kamarády na ramena a pospíchal zpátky. Široký měl v sobě
půl moře vody, a tak Dlouhému běh moc nešel. Setřásl ho tedy v jednom širokém údolí
z ramena na zem. Bouchlo to, jako když měch z věže pustí a v okamžení bylo celé údolí
pod vodou. Široký z něho sotva sám vylezl.
Mezitím bylo v zámku princi velice těžko. Slunce už se skoro vyklubalo za horami
a služebníci se stále nevraceli. Brzy se slunce ukázalo ve své plné kráse a v tom se dveře
rozevřely silnou ranou.
Na prahu stál černokněžník a rozhlížel se kolem po pokoji. Když viděl, že tu princezna
není, šeredně se zachechtal a vkročil do pokoje. V tom crňk! Roztříštilo se okno na
kousky a zlatý prsten dopadl na zem. V okamžení tu opět stála princezna.
Když Bystrozraký viděl, co se v zámku děje a v jakém je princ nebezpečí, pověděl
Dlouhému. Dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do pokoje. Černokněžník zlostí
zařval, až se zámek otřásl, a tu prásk! Třetí železná obruč pukla na něm, odletěla
a černokněžník se proměnil v černého havrana. Zamával křídly a vyletěl rozbitým
oknem pryč.
Krásná panna promluvila a děkovala princi, že ji vysvobodil. Zčervenala jako
růže.

V zámku i okolo zámku najednou všecko ožilo. Každý dodělal, co začal a kde
přestal.
V konírnách vesele dupali a řehtali koně, stromy okolo zámku se zelenaly jako
brčál, na lukách bylo plno barevného kvítí, vysoko v povětří švitořil skřivánek a v
bystré řece proplouvala hejna drobných rybiček.
Všichni se sešli do pokoje, kde byl princ s princeznou a děkovali mu. Ale on řekl:
„Mně nemáte co děkovat. Kdyby nebylo mých věrných služebníků Dlouhého, Širokého
a Bystrozrakého, byl bych také kámen, jako vy.“
Hned potom se vydal na cestu domů k otci, starému králi, se svou nevěstou a se
svými služebníky.
Starý král plakal radostí, že se synovi tak poštěstilo. Myslel si, že se už nevrátí.
Brzy potom byla hlučná svatba, trvala tři neděle, všichni páni, co je princ vysvobodil,
byli pozváni.
Když bylo po svatbě, Dlouhý, Široký a Bystrozraký přišli za mladým králem, že
půjdou zase do světa hledat práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali,
ale jim se takové líné živobytí nelíbilo. Poprosili o odpuštění, rozloučili se a vyrazili.
No a po světě se potloukají dodnes.

2.2 Popisy pokusů
2.2.1 Periskop
aneb „Jak můžeme také pomoci princi najít cestu z lesa?“
Pomůcky
Dvě zrcátka, vyšší (alespoň 25 cm) krabice od mléka/džusu či tvrdý karton,
nůžky
Provedení
Z kartonu vyrobíme hranol podle obrázku (Obr. 2) nebo vezmeme už hotový
hranol v podobě vysoké krabice od mléka/džusu. Do něj vystřihneme na protilehlých
stranách dva otvory – dostatečně velké. Do hranolu podle nákresu připevníme zrcátka.
Při tom je důležité dodržet to, aby zrcátka se stěnami periskopu svírala úhel 45° (pro
starší děti můžeme zmínit, že je to půlka pravého úhlu).
Pak už nezbývá, než začít pozorovat. Hotovým periskopem můžeme nahlédnout
nad vrcholy stromů v lese. Jedno dítě si vezme periskop, ostatní před ním vytvoří les
plný stromů, jeden kamarád si stoupne za les a mává. Dokáže dítě dohlédnout až na
konec lesa, kde mu mává kamarád?
Vysvětlení
Jak se obraz (světelné paprsky) odráží v zrcátkách periskopu, je dobře viditelné
na obrázku (Obr. 1). Paprsek světla přicházející zleva dopadá na horní zrcátko, kde se
podle zákona odrazu (zjednodušeně velikost úhlu, pod kterým paprsek dopadá, se rovná
velikosti úhlu, ve kterém se paprsek odráží) odrazí směrem k dolnímu zrcátku. Zde se
dle stejného principu opět odrazí a vychází ven z periskopu do našeho oka.
Vysvětlení pro děti
Pokud dětem nestačí obrázek (je velmi těžké si představit periskop „rozříznutý“),
pak je dobrým řešením opravdové rozříznutí periskopu po dlouhé straně. Není problém
periskop potom znovu slepit.
V případě, že můžete a chcete obětovat více času, můžete zařadit před nebo po
příběhu aktivitu, kde si děti hrají se zrcátky, „hází prasátka“ do určeného místa nejdřív

jedním, pak dvěma zrcátky a zkoumají tak odraz světla. Můžete vyzkoušet aktivitu,
kdy dvě děti drží každé své zrcátko a snaží se paprsek světla dostat dvěma odrazy na
předem určené místo tak, že se odrazí postupně od obou zrcátek.
Technické poznámky
Pozorování pomocí periskopu má pro děti mnohem větší přínos než jeho
mechanická výroba, proto je lepší periskop zejména menším dětem připravit a
soustředit se na správné pozorování a objevování, co periskop dokáže.
Pokud se vám chce, je možné vytvořit periskop „vysouvací“, aby tak lépe
vystihoval natahujícího se Dlouhého.
Metodické poznámky
Menší děti mívají problém s pozorováním periskopem, protože jsou zvyklé hledat
v zrcátku svůj obraz. Můžeme dětem říci, ať k periskopu přiloží hlavu podobně jako by
si chtěly přivonět a koukly se očima do zrcátka.
Je vhodné dětem říci, že periskopy se dříve skutečně používaly. Například
k vyhlížení z ponorek a z vojenských tanků či bunkrů.

Obr. 1: Nákres promítání obrazu uvnitř periskopu

Obr. 2: Periskop vytvoření ze dvou krabic od džusu

2.2.2 Samonafukovací balonek
aneb „Ukažme si, jak se široký rozšiřuje“
Pomůcky
Nafukovací balónek, 0,5 l lahev s úzkým hrdlem, 2 dcl octa, půl sáčku jedlé sody
nebo kypřícího prášku, trychtýř, barevné papíry, nůžky, izolepa, lepidlo, provázek
Provedení
Pomocí trychtýře nasypeme do balonku jedlou sodu nebo kypřící prášek a do
lahve nalijeme 2 dcl octa. Potom velice opatrně (aby se prášek nevysypal do lahve)
navlékneme balonek na hrdlo lahve a můžeme jej ještě pořádně zajistit provázkem.
Když balonek poté zvedneme tak, aby se prášek vysypal do octa, začne se balonek
nafukovat.
Za pomoci papíru (popř. zbytků látek), nůžek, lepidla a izolepy můžeme balonek
před nafouknutím vyzdobit, aby vypadal jako postava Širokého.
Vysvětlení
Smícháním zásady v podobě jedlé sody nebo kypřícího prášku s octem dojde
k reakci, při které se uvolňuje plynný oxid uhličitý. Toho je tolik, že se začne tlačit ven
z lahve a nafoukne balonek.
Vysvětlení pro děti
Dětem stačí říci, co je v lahvi za tekutinu (mohou si čichnout a hádat) a co je
v balónku za prášek. Nemusíme se bát zmínit kypřící prášek, ale je potřeba pojem spojit
s tím, že ho znají z domova, kde se používá při pečení. Když se prášek vysype do octa,
začne pěnit, vzniká plyn, kterému se říká oxid uhličitý a ten se tlačí z lahve ven.
Podobně, jako když zatřeseme s perlivou limonádou a ona nám potom vystříkne hrdlem
ven z lahve.

Technické poznámky
Protože každý balonek je jinak pevný, je dobré si pokus předem vyzkoušet a
popřípadě přidat více octa a kypřícího prášku.
Před pokusem s novým balonkem bychom ho také měli nafouknout či jinak
mechanicky natáhnout, aby se guma trochu povolila.
Metodické poznámky
Můžeme dětem vysvětlit, že k podobné reakci s kypřícím práškem dochází doma
při pečení. Děti často ví, že maminka při pečení bábovky používá kypřící prášek nebo
jedlou sodu. Reakce s ostatními přísadami těsta způsobí, že v upečené bábovce jsou
drobné bublinky (dětem je bližší slovo „díry“).

Obr. 3: Nafouknutí Širokého

2.2.3 Vodní lupa
aneb „Co dokáže Bystrozraký svýma očima?“
Pomůcky
Válcová sklenice, voda, papír, fixy nebo pastelky
Provedení
Na rovnou podložku ve výši očí dětí položíme válcovou sklenici. Za sklenici
umístíme obrázek, který chceme zvětšit (v případě Bystrozrakého by bylo dobré
nakreslit například železný zámek) a nastavíme ho do předem vyzkoušené vzdálenosti
tak, aby nebyl extrémně deformovaný (Obr. 5) a zároveň aby bylo znát, že se obrázek
zvětšil.
Do sklenice poté nalijeme vodu a sledujeme, jak se obrázek za vrstvou vody
zvětší.
Vysvětlení
Sklenice s vodou funguje jako válcová čočka (ta se mimo jiné používá ke korekci
některých očních vad). Díky lomu paprsků světla na rozhraní skla a vody vidíme obraz
zvětšený, stranově převrácený a na stranách deformovaný.
Pokud obrázek bude veliký nebo moc daleko od sklenice, deformace nám zničí
celý obraz.
Vysvětlení pro děti
Sklenice s vodou tvoří „zvětšovací sklo“. Můžeme dětem ukázat a vysvětlit pojem
„čočka“. Pokud nemáme přímo samostatnou skleněnou čočku, můžeme ukázat čočku
v brýlích na blízko, lupě nebo připomenout, že čočky jsou také součástí dalekohledu. A
protože se sklenice chová jako čočka, obrázek se zvětšil. V čem se liší sklenice od čočky,
která je v lupě, je tvar, ale to nám tady nevadí.

Technické poznámky
Pro větší efekt při předvádění dětem na místě připravíme jen sklenici a obrázek.
Vodu nalijeme do sklenice až ve chvíli, kdy se budou děti dívat. Uvidí tak zvětšení „v
přímém přenosu“.
Metodické poznámky
Je potřeba dbát na to, aby se děti srovnaly nebo vystřídaly přímo před sklenicí.
Pokud stojí jen trochu ve špatném úhlu, neuvidí nic, jen zdeformovaný obraz předmětů
za sklenicí. Dobré je se dětí klidně i vícekrát ptát, co viděly. Často se děti soustředí na
jiný jev nebo se bojí říci, že nic nevidí.

Obr. 4: Zobrazení vodní lupou při postupném přilévání vody

Obr. 5: Deformace obrazu způsobená špatným
nastavením experimentu

2.2.4 Lezouni
aneb „Jak bychom se pro žalud na vysoký dub mohli dostat my?“
Pomůcky
Provázek, brčka, tvrdý papír, větší korálky, izolepa
Provedení
Na tvrdý papír si nakreslíme postavičku, která poleze nahoru na dub, a
vystřihneme ji. Z brčka nastříháme dva kousky tak dlouhé, aby se vešly na zadní stranu
postavičky (Obr. 6). Pomocí lepidla, tavné pistole, či izolepy je připevníme na záda
postavičky ve správném postavení (Obr. 6). Každým kouskem brčka protáhneme jeden
konec provázku a ukončíme jej korálkem, aby se provázek nemohl vyvléknout.
Takto připravenou postavičku pověsíme na hřebíček nebo skobu a uchopíme
korálky na koncích provázku. Úhel mezi konci provázku mírně rozevřeme a střídavě
taháme za jeden a druhý. Postavička začne šplhat nahoru.
Vysvětlení
Tato fyzikální hračka funguje díky tření. Brčko, na polovině provázku, za kterou
táhneme, se natočí tak, že jím provázek volně prokluzuje. Ve druhém brčku se provázek
dostane do polohy, kdy tření na koncích brčka zabraňuje proklouzávání provázku a
lezoun je společně s provázkem posunován směrem k závěsu. Protože provázek je
z jednoho kusu, pokud jeden konec táhneme směrem k sobě, druhý (s lezounem) se
pohybuje od nás.
Vysvětlení pro děti
Dětem je důležité ukázat alespoň postavení brček na zadní straně lezouna. To je
pro jeho pohyb důležité. Pochopení a představení si tření nebo třecí síly je pro takto
malé děti velice obtížné, ale pokusit se o to samozřejmě s pokročilejšími předškoláky
můžete.

Technické poznámky
Před předváděním pokusu si nejdříve sami vyzkoušejte různé druhy provázků a
zjistěte, který je pro pokus nejvhodnější. Moc hrubý provázek by se těžko protahoval
brčkem, hladký by pak mohl zase klouzat moc.
V případě, že není ve třídě vhodná skoba, je možné použít například žebřiny,
které se v některých třídách MŠ nalézají.
Pokud ani tak nenajdete vhodný závěs ve výšce, lze provázek lezounů
provléknout například okolo nohy stolu - lezouni pak nepolezou do výšky, ale budou
spěchat vpřed, popř. může jeden člověk držet tyč ve výšce a navléknout provázek na
ní. V případě použití nohy stolu není vhodné na konce provázků přidělávat korálky,
aby se dal provázek vytáhnout a zase vrátit zpět. Místo korálků můžeme použít i
plastové svorky na sáčky prodávané v domácích potřebách.
Metodické poznámky
Menším dětem je potřeba za začátku pomoci s držením provázku nebo použít
větší korálky na koncích provázku, aby jim konec nevyklouzával z ruky. Stejně tak je
z počátku dobré menším dětem pomoci se střídáním pravé a levé ruky.

Obr. 6: Přední a zadní strana lezouna

Pokus dobře ilustruje video dětí ze ŠD ZŠ Stráž:
https://www.youtube.com/watch?v=DLnHjO8cQJw&feature=player_embedded

2.2.5 Barevná folie a mizící obrázek
aneb „Jak můžeme také nechat zmizet skálu?“
Pomůcky
Papír, oranžová a hnědá fixa, červená folie (euroobal)
Provedení
Vše, co chceme, aby bylo později viditelné, nakreslíme na papír hnědou či černou
fixou a obrázky určené ke zmizení nakreslíme oranžovou fixou.
Když pak obrázek překryjeme červenou folií (euroobalem), oranžové části
obrázku zmizí (nejsou vidět).
Vysvětlení
Přes folii vidíme bílou plochu papíru jako slabě červenou, nebo zkrátka jako
barvu hodně podobnou oranžové barvě fixy. Proto se nám skála v obraze ztratí. Hnědá
fixa je stále dost kontrastní oproti červenému pozadí a proto je vidět i při zakrytí folií.
Vysvětlení pro děti
Vysvětlení je pro děti složitější, ale určitě stojí za to se alespoň pokusit. Přes
folii vidíme bílou plochu papíru jako barvu hodně podobnou oranžové barvě fixy. Proto
přes folii nedokážeme rozlišit barvu fixy od pozadí. Můžeme ukázat folii i s čistě bílým
papírem v porovnání s textem či obrázkem nakresleným fixou.
Technické poznámky
Může se objevit problém se sehnáním červeného euroobalu. Během pilotáže jsme
se s tímto také setkali. Samozřejmě lze použít i jiné barvy folií, stejně jako jiné barvy
obrázků. Pozor ale na omezené možnosti barev fix. Je třeba vyzkoušet, jestli přes folii
barva není moc viditelná.

Metodické poznámky
S dětmi se mi například osvědčilo kreslit oranžový nepořádek na bílý papír s
černě nakresleným pokojem. Stačí potom červená folie a nepořádek zmizí. Dětem
můžeme říci, že dáme mamince brýle se skly barvy folie a ona oranžový nepořádek
neuvidí.

Obr. 7: Obrázek drahého kamene schovaného uvnitř
skály

Obr. 8: Zmizení skály

2.2.6 Utopená svíčka
aneb „Jak mohl Široký vycucnout vodu z jezera?“
Pomůcky
Svíčka, zápalky, sklenice, talíř či mělká miska s vodou, barvivo
Provedení
Na dno talíře položíme svíčku a nalijeme do něj vodu. Zapálíme svíčku a
přikryjeme ji sklenicí. Zprvu začnou pod sklenicí unikat bubliny vzduchu. Po chvíli
začne svíčka skomírat, až úplně zhasne. Během skomírání začne hladina vody ve sklenici
stoupat a poté co zhasne, vystoupí hladina vody ve sklenici viditelně nad hladinu vody
okolo na talíři.
Vysvětlení
Při hoření se ve sklenici slučuje kyslík s uhlovodíky obsaženými ve svíčce a
vzniká vodní pára a oxid uhličitý. Protože ale svíčka k hoření potřebuje kyslík a oxid
uhličitý jí dusí, začne skomírat, až úplně zhasne.
Vzduch uvnitř sklenice se díky plamenu svíčky zahřeje. Zahřátý vzduch zvětšuje
svůj objem a utíká ven ze sklenice. Někdy můžeme pozorovat bublinky, které jsou
důkazem toho, že vzduch uniká ze sklenice pryč.
Jak svíčka skomírá, vzduch se už neudrží tak teplý, a když svíčka zhasne úplně,
teplota vzduchu ve sklenici se rychle opět sníží. Jak vzduch chladne, ve sklenici klesá
tlak. Tato změna je ihned vyrovnávána tím, že vzduch kolem sklenice, jehož tlak
(atmosférický) se nezměnil, natlačí vodu dovnitř do sklenice. Tím se tlaky průběžně
vyrovnávají.
K celému ději přispívají i dva následující jevy:
a) jak vodní páry chladnou, kondenzují, tedy zmenšují svůj objem,
b) část vzniklého CO2 ve sklenici se rozpouští ve vodě.
Vysvětlení pro děti
Vzduch uvnitř sklenice se díky plamenu svíčky zahřeje, „nafoukne se“ a část
ho vybublá zpod sklenice ven. Protože ale nemůže vzduch zpět, brání mu totiž voda

obklopující okraj sklenice, a svíčka k hoření kyslík potřebuje, postupně začne svíčka
skomírat, až úplně zhasne. Vzduch se přestane ohřívat, zchladne, smrskne se a vzduch
okolo skleničky natlačí vodu dovnitř.
Technické poznámky
Pokus je dobré provádět s obarvenou vodou, hladiny jsou pak lépe viditelné.
Metodické poznámky
Před přiklopením sklenice připravte děti na to, ať opravdu bedlivě sledují, co se
bude dít. Jev je docela rychlý a tak rozhodně není na škodu ho klidně několikrát
zopakovat.
V některých zdrojích se můžeme setkat s vysvětlením, které zdůvodňuje vzestup
hladiny ve sklenici tím, že část vzduchu ve sklenici nad svíčkou shoří a uvolní místo.
Pozor, toto není pravda! Během hoření dochází ke spalování kyslíku (ne vzduchu!) čili
jeho slučování s uhlovodíky obsaženými v materiálu svíčky. Vzniká tak oxid uhličitý a
vodní páry, které samozřejmě také mají svůj objem. Vzduch tedy neshoří, neztratí se!

Obr. 9: Co se děje s hladinou vody při přiklopení svíčky sklenicí

3

O kohoutkovi a slepičce

3.1 Text příběhu
Jednoho slunečného dne si kohoutek a slepička vyšli spolu do obory na oříšky.
Kohoutek řekl: „Cokoliv kdo z nás najde, budeme se dělit s druhým na polovic".
Slepička souhlasila a tak začali hrabat. Hrabali, hrabali, až slepička vyhrabala
oříšek a upřímně se s kohoutkem o něj rozdělila. Potom i kohoutek vyhrabal oříšek, byl
ale lakomý, chtěl ho sníst celý sám, aby slepička nevěděla, a oříšek mu uvázl v krčku.
„Utíkej honem, slepičko, přines mi vody, sic umřu!"
Jak to řekl, převalil se na zem, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke studánce.
U studánky potkala vílu, která studánku hlídá. Víla svými jemnými ručkami
vodu čistí od drobných nečistot a jehličí a rozděluje vodu spravedlivě mezi všechny,
kdo ji potřebují.
„Studánková vílo, dej prosím vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
nožky má nahoře, —
bojím se, bojím, že umře!"
Víla odpověděla: „Dám ti vody, ale musíš mi s něčím pomoct. Mám za úkol
hlídat místní studánku. Čistím ji, hlídám celé dny a je mi tu moc smutno. Kdybych si
tak mohla s někým popovídat…“
Slepička přemýšlela, přemýšlela, a jelikož byla zvědavá vědátorka, nakonec přišla
na to, jak víle pomoci.
„Pomůžu ti, vílo. Vyrobím telefon a ty si budeš moci popovídat s ostatními
vílami. Nemám ale nit.“
A tak slepička běžela ke švadleně.
„Švadlenko, prosím dej mi špulku niti,
pomůžu studánkové víle,
víla dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře, nožky má nahoře, —
bojím se, bojím, že umře!“

Švadlena řekla: „Dám ti nit, ale musíš mi s něčím pomoct. Už mi oči neslouží
tak, jak sloužily, když jsem byla mladá. Nevidím na malé věci, které mám sešít.
Už jsem dostala od ševce modré a od přadleny červené světýlko. V barevném
světle se mým očím nelíbí. Občas třeba, když si svítím červeným světlem, vůbec
nevidím červenou nit.“
Slepička přemýšlela, přemýšlela, až nakonec přišla na to, jak švadleně pomoci.
„Pomůžu ti, švadleno. Ale chybí mi zelené světýlko.„
A tak slepička běžela za sklářem.
„Mistře, dej mi prosím světýlko se zeleným sklíčkem,
pomůžu švadlence,
švadlenka mi dá špulku niti,
pomůžu studánkové víle,
víla dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
nožky má nahoře, —
bojím se, bojím, že umře!"
Sklář řekl: „Dám ti světýlko se zeleným sklíčkem, ale musíš mi s něčím pomoct.
Nemám barvy ve spreji, jsou totiž hodně drahé. Nevěděla bys, jak bych mohl barvu na
mé výrobky stříkat a nemusel si kupovat drahé spreje?“
Slepička přemýšlela, přemýšlela, až nakonec přišla na to, jak skláři pomoci.
„Pomůžu ti, skláři. Vyrobím ti pomůcku na stříkání barvy, ale musím sehnat
slámku.“
Slepička běžela za hospodyňkou:
„Hospodyňko, dej mi prosím jednu slámku,
pomůžu skláři,
sklář mi dá světýlko se zeleným sklíčkem,
pomůžu švadleně,
švadlena mi dá špulku niti,
pomůžu studánce,
studánka dá vody mému kohoutkovi:

leží tam v oboře,
nožky má nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Hospodyňka řekla: „Dám ti slámku, ale musíš mi s něčím pomoct. Právě
zavařuju okurky ze zahrádky a nejde mi do hlavy, jak je možné, že víčko na sklenici
tak dobře drží. Vysvětlíš mi to?".
Slepička přemýšlela, přemýšlela, až nakonec přišla na to, jak hospodyňce pomoci.
„Pomůžu ti, hospodyňko. Ukážu ti, jak zavařování funguje, potřebuju k tomu
ale svíčku.“
Slepička běžela za včelařem:
„Včelaři, dej mi prosím svíčku,
pomůžu hospodyňce,
hospodyňka mi dá slámku,
pomůžu skláři,
sklář mi dá světýlko se zeleným sklíčkem,
pomůžu švadleně,
švadlena mi dá špulku niti,
pomůžu studánce,
studánka dá vody mému kohoutkovi:
leží tam v oboře,
nožky má nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Včelař řekl: „Dám ti svíčku, ale musíš mi s něčím pomoct. Naše rodina už včelaří
leta letoucí, a proto už máme naše včelky vychované. Když cinknu na tuhle ladičku,
včelky ihned přiletí. Teď jsou ale asi moc daleko, a když cinknu, nevrátí se. Dá se nějak
zařídit, aby byl zvuk z ladičky silnější?"
Slepička přemýšlela, přemýšlela, až nakonec přišla na to, jak včelaři pomoci.
„Vím, jak ti pomoci, včelaři. Zkusme ladičku přiložit na něco dutého.“

----- ZESÍLENÍ ZVUKU ----“Hurá, támhle letí můj roj! Děkuji ti slepičko, tady máš za odměnu slíbenou
svíčku.“
A slepička utíkala se svíčkou k hospodyňce.

----- PRINCIP ZAVAŘOVÁNÍ ----“Hurá, už to chápu! Děkuji ti slepičko, tady máš za odměnu slíbenou slámku.“
A slepička utíkala se slámkou ke skláři.

-----FIXÍRKA ----“Hurá, nemusím si pořizovat drahé sprejové barvy! Děkuji ti slepičko, tady máš
za odměnu slíbené světýlko se zeleným sklíčkem.“
A slepička utíkala se zeleným světýlkem ke švadlence.

----- SKLÁDÁNÍ SVĚTLA ----“Hurá, už můžu pracovat i večer! Děkuji ti slepičko, tady máš za odměnu
slíbenou špulku niti.“
A slepička utíkala s nití ke studánkové víle.

----- NITKOVÝ TELEFON ----“Hurá, už mi nebude takové smutno! Děkuji ti slepičko, můžeš si tedy ze
studánky nabrat vody pro kohoutka.“
Slepička nabrala vody do zobáčku, a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila,
sklouzlo mu jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídly a zakokrhal vesele:
„Kykyryký!"

3.2 Popisy pokusů
3.2.1 Zesílení zvuku
aneb „Jak pomoci včelaři přivolat jeho včelky?“
Pomůcky
Ladička (hrací strojek), dřevěná nebo plastová krabička
Provedení
Běžně bývá ladička postavena (upevněna) na dřevěné rezonanční skříňce. Pokud
máme pouze ladičku, použijeme libovolnou dřevěnou či plastovou krabičku. Rozezníme
ladičku a přiložíme ke krabičce. Její zvuk uslyšíme silněji.
Vysvětlení
Zvučící ladička (její konec) se chvěje. Právě chvění ladičky rozechvívá okolní
vzduch a díky tomu slyšíme určitý tón. Krabička v tomto případě funguje jako
rezonanční skříň. Stejný princip rezonanční skříně známe z různých hudebních nástrojů
jako třeba kytara nebo housle. Zvuk se v podobě vibrací přenese z ladičky na materiál
krabičky, čímž se zvětší plocha, která rozechvívá vzduch, a my slyšíme hlasitější zvuk.
Vysvětlení pro děti
Zvuk, který slyšíme, je vlastně chvění vzduchu. Takže klidně můžeme také říct,
že oproti povrchu ladičky „strká“ do vzduchu celá krabička a my tím slyšíme zvuk
silnější.
Technické poznámky
V obchodě můžete koupit hrací strojky, které jsou často součástí hracích skříněk.
Samotný strojek není, téměř slyšet, ale po přiložení na ozvučnou desku, stejně jako
ladička, hrají krásně nahlas. Nemáme-li tedy ladičku, můžeme včelky svolávat hrajícím
strojkem.

Obr. 10: Mechanická (rezonanční) ladička

3.2.2 Princip zavařování
aneb „Ukažme si, na jakém principu zavařujeme okurky a kompoty.“
Pomůcky
Dvě stejné zavařovací sklenice, hrubší papír (čtvrtka/piják), svíčka, zápalky,
špejle
Provedení
Na papír obkreslíme hrdlo sklenice. Zhruba 1 cm směrem dovnitř i ven od této
kružnice nakreslíme ještě další kružnice, čímž nám vznikne prstenec o šíři 2 cm, ten
vystřihneme. Takové prstence potřebujeme 2–3. Vzniklé prstence naskládáme na sebe
a namočíme.
Do jedné sklenice vložíme svíčku a pomocí špejle ji zapálíme. Na hrdlo sklenice
položíme navlhčené papírové prstence a na ně přitlačíme dnem vzhůru druhou sklenici.
Po krátké době svíčka zhasne. Necháme celou sestavu chvíli zchladnout.
Během chladnutí nezkoušejte sklenice oddělit! Teprve až sklenice zcela
zchladnou, můžeme vyzkoušet, zda drží u sebe.
Vysvětlení
Plamen svíčky zahřívá vzduch ve sklenicích a ten se začne rozpínat. Část ho
uniká okolo těsnění ze sklenic ven.
Při hoření se ve sklenici slučuje kyslík s uhlovodíky obsaženými ve svíčce a
vzniká vodní pára a oxid uhličitý. Protože ale svíčka k hoření kyslík potřebuje a oxid
uhličitý jí dusí, začne skomírat, až úplně zhasne.
Po zhasnutí svíčky se vzduch opět ochladí, a protože část vzduchu unikla, bude
ve sklenicích nižší tlak, než byl na počátku, tedy i než je tlak v jejich okolí
(atmosférický). Okolní vzduch tlačí ze všech stran sklenice k sobě více než zevnitř od
sebe. Sám sobě vzduch zabraňuje se dostat do sklenic zpět. Při reálném zavařování na
začátku ještě víčko nedrží tak pevně, během něj ale část vzduchu ze sklenice unikne a
po zchladnutí je víčko tlačeno okolním vzduchem velice pevně.
Proto při otevírání zavařených sklenic (marmelád, okurek, zelí,…) používáme
různé „triky“, jako například zastrčení nože pod víčko, čímž pustíme dovnitř sklenice

trochu vzduchu nebo bouchání hranou víčka o něco pevného, čímž jej mírně
zdeformujeme a umožníme tak vzduchu vniknout dovnitř.
Vysvětlení pro děti
Vysvětlení je pro děti dost složité, ale stojí za to zkusit jej ve stejné podobě jako
vysvětlení pro dospělé. Rozdělíme ho na menší kroky, můžeme některé části opakovat
a postupně ukazovat. Například můžeme navléknout balonek na plastovou lahev a
ponořit jí do horké vody. Vzduch v lahvi a balonku zvětší objem a balonek se nafoukne.
Naopak po ponoření do chladné vody můžeme vidět opačný proces. Žáci rozpínání
vzduchu nakonec pochopí.
Co se týče vysvětlení konkrétně principu zavařování, vzduch uvnitř sklenice se
díky plamenu svíčky zahřeje, „zvětší se“ a procpe se skrz těsnění ze sklenice ven. Protože
jsou ale sklenice na sebe tlačeny okolním vzduchem, nemůže vzduch dovnitř. Sám sobě
vzduch zabraňuje se dostat do sklenic zpět. Pěkně se dá tento stav připodobnit
k otvírání a zavírání dveří. Vzduch totiž nemůže tahat, ale pouze tlačit. Zevnitř si tedy
vzduch „dveře“ otevře, z venku to ale nejde, protože nemůže tahat, navíc si na dveře
sám tlačí.
Svíčka ale k hoření kyslík potřebuje, takže postupně začne skomírat, až úplně
zhasne. Vzduch se přestane ohřívat, zchladne, smrskne se, a protože jeho část unikla
ze sklenic ven, bude vzduch z venku tlačit víc než uvnitř a udrží sklenice u sebe.
Technické poznámky
Je třeba experiment předem vyzkoušet s větším množstvím různých sklenic, aby
se vybraly sklenice, které k sobě nejlépe padnou. Ani tak se experiment nemusí podařit
napoprvé.
Pro rychlejší zchladnutí můžete sklenici například při chladnějším počasí
postavit na chvíli mezi okna.

Obr. 81: Připravené prstence z papíru (těsnění)

Obr. 12: Průběh experimentu „Princip zavařování“

3.2.3 Fixírka
aneb „Jak pomoci a levně vyrobit skláři sprej na jeho barvy?“
Pomůcky
Brčko, nůžky, sklenice s obarvenou vodou, papír
Provedení
Brčko přestřihneme na dvě části přibližně v jedné třetině jeho délky. Kratší
konec brčka ponoříme do sklenice s vodou, tak aby horní část koukala z vody. Druhým
brčkem nad něj foukáme. Pokud to bude možné, můžete kousky brčka slepit lepenkou.
Dejte ale pozor, aby horní konec svislého brčka byl přibližně v polovině průměru brčka,
do kterého foukáme. Poloha částí brček je znázorněna na obrázku (Obr. 13).
Za sklenici postavíme arch papíru tak, abychom foukali směrem na něj. Když
foukáme do delšího konce brčka, voda stoupá ponořeným brčkem vzhůru a stříká ven
na papír.
Vysvětlení
V oblasti proudícího vzduchu z krátkého konce brčka je tlak nižší, než je okolní
atmosférický, protože se zde vzduch pohybuje. Díky tomu okolní vzduch tlačí barvu
vzhůru brčkem a ve chvíli, kdy se barva dostane na úroveň námi foukaného vzduchu,
proudící vzduch barvu odfoukne a rozstříkne na papír.
Vysvětlení pro děti
Na hladinu vody ve sklenici i v brčku tlačí všudypřítomný vzduch. Když ale
odfoukneme vzduch, který tlačí na vodu v brčku, zatím co na hladinu v okolí brčka
tlačí vzduch stále stejně, je voda vytlačena brčkem nahoru.
Když se dostane až na horní okraj, vzduch, který foukáme, unese vodu pryč a
odfoukne jí na papír či předmět, na který stříkáme.

Technické poznámky
Samozřejmě lze použít i čistou (neobarvenou) vodu. V tomto případě ale
simulujeme sprej k rozstřikování barvy, proto je použita voda obarvená.

Obr. 93: Znázornění vzájemného postavení částí
brčka

Obr. 104: Nákres hotového pokusu

3.2.4 Skládání barevného světla
aneb „Jak z různobarevných světélek složit bílé světlo?“
Pomůcky
3 kapesní svítilny, červená, modrá a zelená průhledná folie nebo sklíčka, (popř.
lihové fixy v těchto třech barvách)
Provedení
Každou svítilnou posvítíme na bílý strop/stěnu a pozorujeme, jakou barvu má
barevná stopa. Na svítilny připevníme barevné folie či sklíčka, například pomocí
izolepy. Postupně můžeme svítit na stejné místo na stěně vždy dvěma barvami a
sledujeme, jak se barvy skládají a jaké barvy nám vznikají. Naposledy posvítíme na
strop všemi barvami najednou. V místě překryvu všech tří barev vzniká světlá (téměř
bílá) stopa.
Vysvětlení
Červená, zelená a modrá barva jsou třemi základními barvami, které lze složit
v bílé světlo. Pokud složíme pouze dvě z těchto barev, k tomu, abychom dostali bílé
světlo, vždy jedna složka chybí. Složíme-li například červené a zelené světlo, získáme
světlo žluté. Složíme-li potom vzniklé žluté světlo s modrým, získáme konečně světlo
bílé.
Míchání barevných světel je tzv. míchání aditivní. Jednotlivá světla se sčítají a
výsledek je světlo větší intenzity (jasnější). Naopak při malování se s každou přidanou
barvou ubírá část světla dopadajícího na obrázek a ten je čím dál tmavší, toto míchání
barev se nazývá subtraktivní. (Toto souvisí s tím, jak a proč vidíme barvy.)
Vysvětlení pro děti
Cílem pokusu je to, aby na skládání barev děti postupně přišly, dovedly ho
popsat a uvědomily si rozdíl mezi mícháním barevných světel a mícháním barev, které
znají z malování.

Technické poznámky
Pokud nastane problém se sehnáním barevných sklíček, můžete se pokusit sehnat
staré vojenské signalizační baterky. Ty obsahují barevná sklíčka, která se dají vyndat
a použít. Funguje i varianta obarvení sklíček baterky lihovým fixem.

Obr. 15: Kapesní svítilna s barevnými sklíčky

Obr. 16: Míchání barev při přibližování jednotlivých barevných kuželů ze světel do jedné stopy

3.2.5 Nitkový telefon
aneb „Jak pomoci studánkové víle, aby si mohla popovídat na dálku?“
Pomůcky
Dva kelímky od jogurtu (plastové kelímky), hřebíček či silnější jehla, provázek
či nit
Provedení
Oběma kelímkům nahřátým hřebíkem nebo silnější jehlou (podle tloušťky
provázku) propíchneme dno a dírkami protáhneme provázek, aby každý konec byl v
jednom kelímku. V každém kelímku uděláme na konci provázku uzel, aby konec
neprošel dírkou z kelímku ven.
Nyní už jen stačí provázek napnout a do jednoho kelímku mluvit. Pokud si
člověk na druhé straně nasadí kelímek k uchu, uslyší, co mu telefonista na druhé straně
říká.
Vysvětlení
Zvuk se šíří z kelímku, do kterého se mluví, do kelímku na opačné straně po
napnutém provázku. Právě napnutí provázku je pro tento pokus stěžejní.
Zvuk je mechanické vlnění šířící se prostředím. Když mluvíme do kelímku na
jedné straně, rozkmitáme vzduch uvnitř a posléze dno kelímku. To rozkmitá provázek,
jímž se zvuk šíří až ke dnu druhého kelímku. Dno druhého kelímku opět rozkmitá
vzduch uvnitř a tak se zvuk dostane až k posluchači na druhé straně.
Vysvětlení pro děti
Dno kelímku funguje podobně jako bubínek v našem uchu. Tím, že do kelímku
mluvíme, se dno rozkmitá (roztřese) a tohle kmitání se přenese po provázku ke dnu
druhého kelímku. To zase rozechvěje vzduch okolo a my slyšíme, co člověk na druhém
konci provázku říkal.

Technické poznámky
Není příliš vhodné použít na přenos zvukové vlny gumičku nebo rybářský vlasec.
Zvuk, který vychází z druhého kelímku, je slabý a tlumený. Stejně tlumí zvuk i
"chlupatá" pletací vlna.
Telefon naopak dobře funguje, pokud je mezi kelímky natažena kovová struna.
Metodické poznámky
Je možné dětem ukázat, že zvuk se lépe šíří provázkem než vzduchem. Například
můžeme použít pokus Lžíce jako zvon uvedený v [4].

Obr. 127: Hotový nitkový telefon

